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ABSTRACT
The purpose of this study is to obtain empirical evidence of the influence of financial
autonomy, the accumulated surplus, revised surplus, political fragmentation and the
years since the election of the budget changes districts/cities in Indonesia. The sample
using the 59 districts/cities in Indonesia in 2012-2014. Sampling was done by using
purposive sampling method. The analytical method used is multiple linear regression
analysis models were performed with SPSS version 22.00. Results of regression testing
showed that the accumulated surplus and financial autonomy have positive influence
on changes to the budget, while the revised surplus have negative influence on budget
changes. Political fragmentation and a year since the election have no effect on the
budget changes.
Keywords : financial conditions, political, rebudgeting, APBD
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh otonomi keuangan, akumulasi surplus, revisi surplus, fragmentasi politik dan tahun sejak
pemilu terhadap perubahan APBD kabupaten/kota di Indonesia. Sampel penelitian
ini menggunakan 59 kabupaten/kota di Indonesia tahun 2012 sampai dengan 2014.
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling.
Metode analisis yang digunakan adalah model analisis regresi linier berganda yang
dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 22.00. Hasil dari pengujian regresi
yang dilakukan menunjukan bahwa akumulasi surplus dan otonomi keuangan berpengaruh positif terhadap perubahan anggaran, sedangkan revisi surplus berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran. Variabel fragmentasi politik dan
tahun sejak pemilu tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran.
Kata kunci: kondisi keuangan, politik, perubahan anggaran, APBD

PENDAHULUAN
Anggaran merupakan pernyataan mengenai
estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran
sektor publik penting karena beberapa
alasan, yaitu karena anggaran merupakan
alat bagi pemerintah untuk mengarahkan
pembangunan sosial ekonomi, menjamin
kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran juga diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya sedangkan keinginan
masyarakat yang tak terbatas dan terus
berkembang, dan anggaran juga diperlukan
untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
Dalam organisasi sektor publik pengang87

garan merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang
tinggi (Mardiasmo 2009).
Menurut Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Penetapan APBD dengan peraturan daerah
sebelum tahun pelaksanaannya dimulai
membutuhkan kompromi diantara budget
actors yang memiliki preferensi berbeda
(Abdullah dan Rona 2014).
Perubahan anggaran menjadi faktor
umum dan signifikan dalam proses
penganggaran di banyak kota (Forrester
dan Mullins 1992). Menurut Peraturan Men-
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teri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2016,
Perubahan Anggaran terdiri atas; a) Perubahan rincian anggaran yang disebabkan
penambahan atau pengurangan pagu anggaran, b) Perubahan dan/atau pergeseran
anggaran dalam hal pagu anggaran tetap,
dan/atau, c) Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi. Anggaran yang telah
disusun perlu direvisi kembali agar tepat
tujuan dan sasaran sehingga tercipta anggaran yang efektif. Perubahan Anggaran
tersebut tidak disajikan dalam Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat yang tidak
mengetahui perubahan anggaran yang terjadi dalam APBD, sehingga masyarakat tidak dapat mengendalikan dan mengawasi
pelaksanaan APBD secara efektif.
Menurut Abdullah (2013), perubahan
atas anggaran belanja terjadi karena prediksi atas sisa lebih perhitungan anggaran
(SiLPA) tidak akurat, yang bersumber dari
adanya perbedaan antara SiLPA 201a
definitif setelah diaudit oleh BPK dengan
SiLPA 201b, adanya pergeseran anggaran,
perubahan dalam penerimaan, khususnya
pendapatan. Perubahan dalam pembiayaan
terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada
saat penyusunan APBD harus direvisi.
Legislatif memiliki kewenangan untuk mengawasi pembangunan yang dilakukan oleh eksekutif. Akibatnya tekanan
terhadap eksekutif menjadi semakin besar
(Abdullah dan Asmara 2006), termasuk dalam proses penyusunan anggaran dan perubahan anggaran. Kewenangan legislatif
untuk mengusulkan, merevisi atau menolak
anggaran memunculkan konflik kepentingan diantara para penyusun anggaran.
Perilaku ini terkait dengan peluang untuk
mendapatkan keuntungan pribadi pada
proyek-proyek yang akan dibiayai dengan
APBD, yakni pengalokasian akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah
dikorupsi (Mauro 1998a; 1998b) dan memberikan keuntungan politis bagi politisi
(Keefer dan Khemani 2003).
Anesssi-Pessina et al. (2012) berpendapat bahwa penganggaran dan perubahan anggaran merupakan dua hal yang
tidak
da pat
dipisahkan.
Mereka
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menggunakan data dari sampel kota di Italia untuk menguji hipotesis tentang
penyebab utama dari perubahan anggaran.
Hasilnya perubahan anggaran sangat dipengaruhi oleh tingkat inkremental dalam
proses penyusunan anggaran awal, serta
oleh beberapa faktor penentu internal dan
eksternal, seperti variabel politik, fitur organisasi, kondisi keuangan, dan lingkungan
sosioekonomi setempat.
Sudah ada beberapa penelitian tentang perubahan anggaran tengah tahun,
diantaranya Cornia et al. (2004) mengadakan penelitian mengenai perencanaan
fiskal, budgeting dan rebudgeting dengan
menggunakan pendapatan
semaphore.
Semaphore
yang
diusulkan
adalah
prosedur dimana ketidakpastian pendapatan secara
langsung mempengaruhi
perencanaan. Tujuannya bukan untuk
membuat perkiraan yang lebih akurat, akan
tetapi untuk membuat diskusi anggaran
dan alternatif pendapatan yang lebih komprehensif.
Penelitian Forrester dan Mullins
(1992) menemukan bahwa proses rebudgeting mempengaruhi kebijakan anggaran di
tahun fiskal maupun dimasa yang akan datang. Penganggaran dan perubahan anggaran merupakan dua komponen yang
memiliki karakteristik yang sama. Meskipun perubahan anggaran mungkin tidak
signifikan mengorientasikan kebijakan
publik, tetapi menawarkan nilai lindung
terhadap ketidakpastian dan merasionalkan anggaran secara tidak menentu (Cornia
et al. 2004).
Penelitian tentang perubahan anggaran di Indonesia juga sudah mulai banyak diantaranya Abdullah dan Rona (2014)
meneliti pengaruh sisa anggaran, pendapatan sendiri dan dana perimbangan terhadap belanja modal dalam perubahan
anggaran kabupaten/kota di Indonesia
menemukan bahwa secara parsial hanya
variabel dana perimbangan (diukur dengan
perubahan DBH) yang berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja modal,
sedangkan variabel sisa anggaran (diukur
dengan perubahan SiLPA) dan pendapatan
sendiri (diukur dengan perubahan PAD)
tidak mempunyai pengaruh terhadap belanja modal.
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Abadiarti (2014) meneliti pengaruh
tingkat inkremental penganggaran awal,
kondisi keuangan pemerintah daerah dan
sosioekonomi lokal terhadap rebudgeting
pada pemerintah daerah di Indonesia
menemukan bahwa variabel kondisi keuangan yang diwakili oleh akumulasi surplus, aliran surplus, revisi surplus tahun
sebelumnya dan sosioekonomi yang diwakili oleh area geografis berpengaruh terhadap rebudgeting. Untuk variabel tingkat
inkremental dalam proses penganggaran
awal yang diwakilkan oleh perubahan belanja, perubahan belanja modal, dan perubahan belanja operasional, variabel kondisi
keuangan yang diwakilkan oleh otonomi
keuangan dan rigiditas pengeluaran, serta
variabel sosioekonomi lokal yang diwakili
oleh Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PDRB) tidak berpengaruh terhadap rebudgeting.
Purwaningtyastuti (2014) meneliti
tentang rasio anggaran pendapatan dan
belanja pemerintah daerah atas perubahan
APBD. Ia menemukan bahwa selama tiga
tahun pendapatan lain-lain yang sah mengalami perubahan anggaran yang paling
besar. Perubahan belanja terbesar adalah
perubahan anggaran belanja tak terduga.
Adapun rasio realisasi pendapatan terhadap alokasi pendapatan pada APBD
cenderung lebih besar dibanding realisasi
terhadap perubahan APBD. Sedangkan rasio realisasi belanja terhadap perubahan
APBD cenderung bernilai negatif, sedangkan rasio realisasi terhadap APBD bernilai positif atau melampaui alokasi belanja
di awal tahun. Dengan demikian, perlu dilakukan perubahan anggaran agar tidak terjadi pelampauan anggaran.
Setiap pemerintah daerah di Indonesia melakukan perubahan anggaran setiap
tahun. Perubahan anggaran tersebut tidak
disajikan
dalam
laporan
keuangan
pemerintah daerah. Oleh karena itu, faktorfaktor yang mempengaruhi perubahan anggaran perlu diteliti agar dapat tercipta
APBD yang efektif dan dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
Disamping itu, penelitian-penelitian tentang perubahan anggaran sebelumnya tidak memberikan hasil yang konsisten. Proses penyusunan anggaran merupakan pros-

es politik yang rumit sehingga penelitian
ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh
kondisi keuangan dan politik terhadap perubahan APBD.
TINJAUAN
PUSTAKA
DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Perubahan Anggaran
Perubahan anggaran merupakan salah satu
aktivitas yang dilakukan aparat pemerintah
daerah dalam aktivitas perubahan rincian
anggaran belanja yang telah ditetapkan
berdasarkan APBD dan telah disahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.
Anessi-Pessina et al. (2012) menemukan
bahwa persetujuan anggaran adalah hasil
dari proses pengambilan keputusan, namun merupakan proses yang berkesinambungan dari proses pelaksanaan anggaran
dan perubahan anggaran. Akibatnya, perubahan anggaran memiliki keterkaitan
deng an
bebe rapa
var iabe l
y ang
mempengaruhi proses anggaran.
Kondisi Keuangan dan Perubahan Anggaran
Salah satu variabel yang mempengaruhi
perubahan anggaran adalah kondisi keuangan pemerintah dan sumber daya yang
lemah (Lu dan Facer 2004). Surplus yang
terakumulasi di tahun-tahun sebelumnya
lebih besar dalam penentuan penganggaran
awal sehingga membutuhkan perubahan
anggaran yang lebih besar pula. Hal yang
sama juga berlaku, semakin tinggi otonomi
keuangan yang berupa pendapatan asli
daerah (PAD) maka semakin sedikit perubahan anggaran, semakin tinggi revisi tahun sebelumnya maka semakin rendah perubahan anggaran. Keganjilan yang ada
adalah penganggaran dilakukan jauh sebelum laporan realisasi anggaran dibuat
(Anessi-Pessina et al. 2012). Oleh karena itu,
muncul surplus anggaran tahun lalu pada
pertengahan tahun berjalan. Munculnya
surplus ini akan merangsang adanya perubahan anggaran.
H1: Akumulasi surplus berpengaruh positif
terhadap perubahan anggaran pada
pemerintah daerah kota/kabupaten di
Indonesia.
H2: Otonomi
Keuangan
berpengaruh
negatif terhadap perubahan anggaran
89
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pada
pemerintah
daerah
kota/
kabupaten di Indonesia.
H3: Revisi Tahun sebelumnya berpengaruh
negatif terhadap perubahan anggaran
pada
pemerintah
daerah
kota/
kabupaten di Indonesia.
Politik dan Perubahan Anggaran
Perubahan anggaran dapat disamakan
dengan reformasi dalam memodifikasi
distribusi manfaat dan biaya antara
berbagai pemangku kepentingan. Alesina
dan Drazen (1991) menunjukkan bahwa
fragmentasi politik menghalangi adopsi
dari reformasi: fragmentasi politik bisa
kemudian
juga
diharapkan
untuk
mencegah rebudgeting. Pada saat yang
sama, bagaimanapun, koalisi mayoritas
yang sangat terfragmentasi mungkin tidak
dapat mencapai kesepakatan stabil dan
berakhir menuntut perubahan anggaran
yang berkelanjutan.
Shi dan Svensson (2006) berpendapat
bahwa pilihan anggaran dipengaruhi oleh
siklus pemilu. Dengan demikian secara alami akan berpengaruh terhadap rebudgeting,
pilihan tersebut tidak langsung dimasukkan dalam anggaran awal. Lebih khusus,
literatur menunjukkan bahwa pemilu
mendatang mendorong peningkatan defisit
dan mencegah reformasi fiskal, yang akan
sebaliknya sering terjadi segera setelah
pemilu. Oleh karena itu, sejak pemilu terakhir dapat diperkirakan mempengaruhi
perubahan anggaran, dengan pemotongan
belanja dan pajak atau biaya menjadi naik
secara bertahap sebagai persiapan pemilu
berikutnya. Selain itu, kecuali pemilu diadakan menjelang akhir tahun keuangan, administrasi harus beroperasi selama beberapa bulan dalam anggaran yang disetujui
oleh para pendahulu mereka. Sehingga
dapat diperkirakan akan ada perubahan
besar dalam anggaran. Hal ini juga konsisten dengan Forrester dan Mullins (1992),
yang menemukan perubahan anggaran
yang didorong oleh perubahan prioritas
dan kemauan untuk melawan keputusan
sebelumnya. Ini adalah alasan lebih lanjut
untuk mengharapkan bahwa perubahan
anggaran terpengaruh waktu sejak pemilu
terakhir.
Sama
s e pe r t i
pe n g an g g a r an
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dipengaruhi oleh variabel politik, untuk
menggabungkan prioritas dan kebutuhan
yang muncul, hipotesis kami adalah bahwa
perubahan anggaran akan dipengaruhi oleh
variabel politik.
H4: Fragmentasi Politik (Jumlah partai
politik di DPRD) mempengaruhi
secara positif perubahan anggaran.
H5: Tahun Sejak Pemilu mempengaruhi
secara negatif perubahan anggaran.
METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah seluruh
wilayah kabupaten/kota di Indonesia.
Sampel dalam penelitian dipilih dengan
kriteria tertentu (purposive sampling)
berdasarkan ketersediaan
data yang
disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.
Kriteria yang digunakan dalam pemilihan
sampel penelitian ini yaitu, Kabupaten atau
kota di Indonesia yang mempublikasikan
APBD murni, ABPD setelah perubahan, dan
laporan realisasi APBD tahun 2011 s.d.
2014 dan Kabupaten atau kota di Indonesia
yang mempublikasikan daftar anggota
DPRD periode 2010 s.d. 2014.
Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder yang berupa data
APBD kabupaten/kota di Indonesia yang
bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan, berupa data online yang ada di situs
web www.djpk.kemenkeu.go.id. Data perubahan APBD dan laporan realisasi anggaran
didapatkan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data
jumlah partai politik dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diperoleh
dari website www.jariungu.com. Data tanggal pelantikan kepala daerah di dapatkan
dari web resminya Kementerian Dalam
Negeri, yaitu www.kemendagri.go.id.
Penelitian ini merupakan penelitian
pengujian
hipotesis. Ruang lingkup
penelitian ini dibatasi pada pengaruh
akumulasi surplus, otonomi keuangan,
revisi surplus, fragmentasi politik, dan
tahun sejak pemilu terhadap perubahan
APBD. Objek penelitian ini juga dibatasi
pada APBD kabupaten/kota di Indonesia
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tahun 2012-2014.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (PAPBD)
Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah perubahan belanja pada PAPBD karena belanja merupakan anggaran paling
besar dan relatif lebih banyak berubah. Perubahan anggaran dihitung dari selisih anggaran belanja pada PAPBD dikurangi anggaran belanja pada APBD.
PAPBD = anggaran belanja pada PAPBD –
anggaran belanja pada APBD
Variabel Akumulasi Surplus (AkS)
Akumulasi surplus dihitung dari akumulasi
SiLPA dibagi dengan realisasi pendapatan.
Dalam penelitian ini data yang digunakan
adalah tahun 2012 - 2014, sehingga akumulasi surplus dihitung dari SiLPA tahun sebelumnya ditambah dengan SiLPA tahun berjalan, hasilnya dibagi dengan realisasi pendapatan tahun berjalan.
AkS = SiLPA tahun berjalan + SiLPA tahun
lalu / Realisasi pendapatan tahun
berjalan
Variabel Otonomi Keuangan
Otonomi keuangan merupakan pendapatan
asli daerah (PAD) tahun berjalan dibagi
dengan realisasi pendapatan tahun berjalan.
OtK = PAD tahun berjalan / realisasi pendapatan tahun berjalan
Revisi Surplus (RvS)
Revisi surplus merupakan selisih anggaran
surplus/defisit tahun berjalan dengan perubahan anggaran surplus/defisit tahun
berjalan dibagi dengan perubahan anggaran belanja tahun berjalan.

Tahun Sejak Pemilu (TsP)
Tahun sejak pemilu adalah selisih antara
tahun anggaran (TA) APBD/PAPBD dengan
tahun pelantikan kepala daerah.
TsP = TA APBD/PAPBD – Tahun pelantikan
kepala daerah)
Metode Analisis Data
Metode yang digunakan untuk pengujian
hipotesis pada penelitian ini adalah metode
analisis regresi linear berganda. Analisis
regresi linear berganda digunakan untuk
menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen (Ghozali 2013). Selain itu, program aplikasi yang digunakan sebagai alat
bantu dalam penelitian ini adalah SPSS 22.
Persamaan regresi yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu:
APBD = α+β1AkS-β2OtK-β3RvS+β4FPβ5TsP+
Keterangan:
APBD

: Perubahan APBD

AkS

: Akumulasi Surplus

OtK

: Otonomi Keuangan

RvS

: Revisi Surplus

FP

: Fragmentasi Politik

TsP

: Tahun Sejak Pemilu

α

: Konstanta

β

: Koefisien Regresi



: Error

RvS = (anggaran surplus/defisit tahun berjalan – perubahan surplus/defisit
tahun berjalan) / perubahan anggaran belanja tahun berjalan)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Jenis dan Sumber Data
Desain penelitian ini menggunakan data
sekunder yang telah dipublikasikan di website
www.djpk.kemenkeu.go.id.,
portal.bpk.go.id, www.kemendagri.go.id dan
www.jariungu.com. Penelitian ini merupakan pengujian hipotesis (hypothesis testing)
dengan menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya.

Fragmentasi Politik (FP)
Fragmentasi politik adalah jumlah partai
politik di dalam Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD).

Sampel
Sampel dalam penelitian
ditentukan
dengan menggunakan metode purposive
sampling dengan kriteria sampel yang
91
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ditetapkan oleh peneliti sebagaimana dalam bab sebelumnya. Atas dasar kriteria
pengambilan sampel yang telah ditetapkan,
jumlah sampel penelitian dan observasi
dalam penelitian ini dapat dipaparkan dalam Tabel 1.
Tabel 1.
Pemilihan Sampel
Kriteria sampel

Jumlah

Jumlah kabupaten/kota 2012
s.d. 2014

1542

Jumlah data PAPBD yang
diperoleh

1397

Jumlah data PAPBD yang tidak
sesuai kriteria

1220

Jumlah kabupaten/kota yang
menjadi sampel

177

Statistik Deskriptif
Berdasarkan hasil uji statistik yang
disajikan pada Tabel 2, maka dapat
diketahui bahwa jumlah sampel dari
penelitian ini yaitu 177 kabupaten/kota di
Indonesia dari total 3 tahun pengamatan.
Tabel 2 juga menggambarkan mengenai
variable PAPBD
yang memiliki nilai
minimum sebesar 21,33 pada Kabupaten
Lebong, dan nilai maksimum sebesar 27,73
pada Kabupaten Berau. Nilai rata-rata
sebesar 25,3630 dan standar deviasi
1,00527.
Tabel 2.
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel

N

Min

Max

Mean

Std. Dev

PAPBD

177 21.33 27.73 25.3630

1.00527

OtK

177

-4.25

-.95

-2.4655

.62883

AkS

177

-3.28

.40

-1.5129

.63493

RvS

177

-4.61

1.41

-1.0215

.93373

FP

177

1.79

2.94

2.4221

.23567

TsP

177

.69

1.61

1.2140

.32161

Hasil pengujian variabel otonomi
keuangan
(OtK) menunjukan bahwa
variabel tersebut memiliki nilai minimum
sebesar -4,25 pada Kabupaten Bengkulu
Tengah, dengan nilai maksimum sebesar 0,95 pada Kota Batam. Nilai rata-rata
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sebesar
-2,4655 dan standar deviasi
0,62883.
Hasil pengujian variabel akumulasi
surplus (AkM) menunjukan bahwa variabel
tersebut memiliki nilai minimum sebesar 3,28 pada Kabupaten Aceh Utara, dengan
nilai maksimum sebesar 0,4 pada
Kabupaten Berau. Nilai rata-rata sebesar 1,5129 dan standar deviasi 0,63493.
Hasil pengujian variabel revisi
surplus (RvS) menunjukan bahwa variabel
tersebut memiliki nilai minimum sebesar 4,61 pada Kabupaten Sukabumi dan Kota
Balikpapan, dengan nilai maksimum
sebesar 1,41 pada Kabupaten Aceh Timur.
Nilai rata-rata sebesar -1,0205 dan standar
deviasi 0,93373.
Hasil pengujian variabel fragmentasi
politik (FP) menunjukan bahwa variabel
tersebut memiliki nilai minimum sebesar
1,79 pada Kabupaten Kediri, dengan nilai
maksimum sebesar 2,94 pada Kabupaten
Sintang. Nilai rata-rata sebesar 2,4221 dan
standar deviasi 0,23567.
Hasil pengujian variabel tahun sejak
pemilu (TsP) menunjukan bahwa variabel
tersebut memiliki nilai minimum sebesar
0,69 pada 34 Kabupaten, dengan nilai
maksimum
sebesar
1,61
pada
45
Kabupaten. Nilai rata-rata sebesar 1,2140
dan standar deviasi 0,32161.
Uji Asumsi Klasik
Penelitian ini telah memenuhi uji asumsi
klasik, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas.
Uji Signifikasi Parameter Individual Uji
Statistik t
Persamaan regresi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:
PAPBD = 28,706 + 0,724OtK + 0,518AkS 0,182RvS - 0,447FP + 0,102TSP
Berdasarkan persamaan tersebut dapat
disimpulkan bahwa secara parsial variabel
independen, yaitu otonomi keuangan (OtK)
dan akumulasi surplus (AkS) mempunyai
pengaruh positif terhadap perubahan anggaran, sedangkan revisi surplus mempunyai pengaruh negatif terhadap perubahan
anggaran. Variabel fragmentasi politik dan
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tahun sejak pemilu (TsP) tidak berpengaruh terhadap perubahan anggaran.
Hasil dari pengolahan data dengan bantuan
software SPSS 2.2 dapat dilihat pada Tabel
3.

B
(Constant)
Otonomi
Keuangan
Akumulasi
Surplus
1 Revisi Surplus
Fragmentasi Politik
Tahun Sejak Pemilu

Std.
Error

Std.
Coef
Beta

T

Sig.

47.780

.000

28.706

.601

.724

.099

.453

7.320

.000

.518

.099

.327

5.238

.000

-.182

.063

-.169

-2.891

.004

-.447

.245

-.105

-1.825

.070

.102

.172

.032

.591

.555

Tabel 4.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

1

R
.703a

R
Square
.494

Adjusted
R Square
.479

Regression

Total

Uji Koefisien Determinasi
Berdasarkan nilai Adj. R2 koefisien determinasi model persamaan regresi memiliki nilai
Adj. R2 sebesar 0,479 atau 47,9%. Hal ini
menunjukkan bahwa 47,9% dari nilai variabel dependen yaitu perubahan anggaran
dapat dijelaskan oleh variabel independen
yaitu otonomi keuangan, akumulasi surplus,
revisi surplus, fragmentasi politik dan tahun sejak pemilu. Sisanya sebesar 52,1%
tidak dapat dijelaskan oleh persamaan regresi atau dipengaruhi oleh faktor lain yang
tidak termasuk dalam model analisis.

Model

Model

1 Residual

Tabel 3.
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Unstandardized Coef.

Tabel 5.
Hasil Uji Statistik F

Std. Error of
the Estimate
.72574

Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)
Pengujian ini dilakukan untuk menguji
pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji
signifikansi
dalam
penelitian
ini
menggunakan tingkat signifikansi 5%.
Kriteria pengambilan kesimpulan adalah
hipotesis penelitian diterima jika probability value (p-value) < 0,05.
Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui
bahwa model persamaan ini mempunyai

Sum of
Squares
87.793

Df
5

90.066 171

Mean
Square

F

Sig.

17.559 33.337 .000b
.527

177.859 176

tingkat signifikansi α sebesar 0,000, hal
tersebut lebih kecil dibandingkan dengan
taraf signifikansi α 5%. Oleh karena itu,
dapat disimpulkan bahwa variabel independen (OtK, AkS, RvS, FP dan TsP) dalam
model ini secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen.
Akumulasi Surplus dan Perubahan Anggaran
Berdasarkan hasil yang diperoleh atas
penelitian
yang
telah
dilakukan,
menunjukan bahwa akumulasi surplus
berpengaruh positif terhadap perubahan
anggaran belanja. Hal ini tidak konsisten
dengan penelitian yang telah dilakukan
oleh Abdullah dan Rona (2014) yang
menyatakan bahwa akumulasi surplus
tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
Namun, hasil penelitian yang didapatkan
ini konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Annessi-Pessina et al.
(2012)
dan
Abadiarti
(2014) yang
menghasilkan bahwa akumulasi surplus
mempunyai pengaruh positif terhadap
perubahan anggaran belanja.
Akumulasi surplus dalam suatu
tahun anggaran merupakan jumlah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran (SiLPA) tahun lalu dan SiLPA
tahun berjalan dibagi pendapatan total.
Akumulasi
surplus
menjadi
suatu
pertimbangan dalam perubahan anggaran
pendapatan dan belanja karena SiLPA
tahun lalu ditetapkan setelah anggaran
tahun berjalan ditetapkan, disamping itu
SilPA tahun berjalan jumlahnya masih
belum pasti. SiLPA ini dapat menjadi salah
satu
sumber
penerimaan
internal
pemerintah daerah yang dapat digunakan
sebagai sumber pendanaan untuk kegiatan
maupun
belanja
tahun
selanjutnya
(Rizqiyati 2016). Tanda koefisien regresi
untuk variabel akumulasi surplus sebesar
93
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5,238, maka terdapat hubungan positif antara variabel akumulasi surplus terhadap
variabel perubahan anggaran. Semakin
tinggi akumulasi surplus dalam keuangan
daerah, maka semakin tinggi perubahan
anggaran.
Otonomi Keuangan dan Perubahan Anggaran
Berdasarkan hasil yang diperoleh atas
penelitian
yang
telah
dilakukan,
menunjukan bahwa otonomi keuangan
dalam hal ini adalah realisasi pendapatan
asli
daerah
(PAD)
dibagi
relisasi
pendapatan
total. Variabel otonomi
keuangan berpengaruh positif terhadap
perubahan anggaran belanja. Hal ini tidak
konsisten dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Abdullah dan Rona (2014)
dan Abadiarti (2014) yang menunjukan
bahwa
otonomi
keuangan
tidak
mempunyai pengaruh terhadap perubahan
belanja. Hasil penelitian ini juga tidak
konsisten
dengan
penelitian
yang
dilakukan oleh Annessi-Pessina et al.
(2012) yang menghasilkan bahwa otonomi
keuangan mempunyai pengaruh negatif
terhadap perubahan belanja.
Tingkat ketergantungan yang masih
tinggi terhadap pemerintah pusat melalui
dana
perimbangan
mengakibatkan
pendapatan asli daerah kurang signifikan
dalam APBD. Otonomi daerah melalui
pendapatan asli daerah belum sepenuhnya
dapat memenuhi target yang ada. Semakin
besar pedapatan asli daerah yang berasal
dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan
kekayaan
daerah
yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah, maka semakin besar pula
p e n g a r uh n y a
te r h a d a p
an g g ar an
pendapatan
dan
belanja
daerah.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut
diharapkan pemerintah daerah dapat
mengoptimalkan
sumber
pendapatan
daerah yang dimiliki untuk meningkatkan
pelayanan kepada publik.
Revisi Surplus dan Perubahan Anggaran
Hasil penelitian juga menunjukkan nilai
signifikansi variabel revisi surplus tahun
sebelumnya (RvS) sebesar 0,004 lebih kecil
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dari 0,05, artinya bahwa variabel revisi surplus mempunyai pengaruh terhadap variabel perubahan anggaran. Tanda koefisien
regresi untuk variabel revisi surplus tahun
sebelumnya sebesar -2,891, maka terdapat
hubungan negatif antara variabel revisi
surplus terhadap variabel perubahan anggaran. Semakin tinggi revisi surplus dalam
keuangan daerah, maka semakin rendah
perubahan anggaran. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan
oleh Abdullah dan Rona (2014) yang
menunjukan bahwa revisi surplus tidak
mempunyai pengaruh terhadap perubahan
belanja. Namun, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Annessi-Pessina et al.
(2012) dan Abadiarti (2014).
Fragmentasi Politik, Tahun Sejak Pemilu
dan Perubahan Anggaran
Hasil
penelitian
menunjukkan
nilai
signifikansi variabel fragmentasi politik
(FP) sebesar 0,07 lebih besar dari 0,05,
artinya bahwa variabel fragmentasi politik
tidak berpengaruh terhadap variable perubahan anggaran. Disamping itu, hasil
penelitian juga menunjukkan nilai signifikansi variabel tahun sejak pemilu (TsP)
sebesar 0,555 lebih besar dari 0,05, artinya
bahwa variabel TsP tidak berpengaruh terhadap variabel perubahan anggaran. Hal ini
tidak konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Annessi-Pessina et al.
(2012) yang menunjukan bahwa variabel
politik mempunyai pengaruh terhadap perubahan anggaran. Namun, hasil tersebut
sesuai dengan penelitian yang dilakukan
Forrester dan Mullins (1992) yang menunjukkan bahwa perubahan anggaran menjadi faktor umum dan signifikan dalam
proses penganggaran dari banyak kota.
Pemerintah daerah menggunakan perubahan anggaran untuk menyesuaikan program dan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam lingkungan yang berubah.
SIMPULAN
Simpulan yang dapat diambil dari
penelitian ini yaitu pertama, penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh dari
akumulasi
surplus
(AkS),
otonomi
keuangan (OtK), Revisi surplus (RvS),
fragmentasi politik (FP) dan tahun sejak
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pemilu (TSP) terhadap perubahan anggaran.
Kedua, Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu 59 kabupaten/kota
yang ada di Indonesia tahun 2012-2014.
Pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan purposive sampling. Ketiga,
secara parsial variabel independen yang
digunakan yaitu akumulasi surplus (AkS)
dan otonomi keuangan (OtK) berpengaruh
positif terhadap perubahan anggaran,
s e dan g kan
re vis i
s ur plus
( RvS)
berpengaruh negatif terhadap perubahan
anggaran. Sedangkan variabel fragmentasi
politik (FP) dan tahun sejak pemilu tidak
berpengaruh terhadap perubahan anggaran.
Keempat, secara bersama-sama otonomi
keuangan (OtK), akumulasi surplus (AkS),
revisi surplus (RvS), fragmentasi politik (FP)
dan tahun sejak pemilu berpengaruh
terhadap perubahan anggaran.
KETERBATASAN DAN SARAN
Keterbatasan
Keterbatasan dalam penelitian ini antara
lain adalah Pertama, jumlah data yang
dapat digunakan sebagai sampel terbatas.
Hal ini disebabkan karena data DPRD
periode 2009 sampai dengan 2014 tidak
tersedia di website masing-masing daerah.
Kedua,
variabel
independen
yang
digunakan masih menunjukan pengaruh
yang relatif kecil, disamping itu variable
fragmentasi politik (FP) dan tahun sejak
pemilu tidak berpengaruh, sehingga
diperlukan variabel independen lain yang
lebih dapat menjelaskan variable dependen
tersebut. Ketiga, penelitian ini tidak
memisahkan sampel penelitian antara
kabupaten dan kota dalam melakukan
perubahan anggaran, sehingga tidak bisa
membandingkan perubahan yang terjadi di
kabupaten maupun di kota.
Saran
Saran yang dapat digunakan untuk
penelitian
selanjutnya
adalah
menambahkan periode pengamatan agar
diperoleh jumlah sampel yang lebih banyak
sehingga dapat terlihat variasi antar tahun
pengamatan, menambah variabel lain yang
memiliki pengaruh terhadap perubahan
anggaran
belanja
dan
penelitian

selanjutnya dapat memisahkan antara
kabupaten dan kota, sehingga dapat
membandingkan bagaimana perubahan
anggaran yang terjadi di kabupaten
maupun di kota.
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